
             Акатист Пресветој Богородици 

у част Њене чудотворне иконе „Савинске“ 

 

 

                                              
 

КОНДАК 1. 

 

Теби, изабраној Војвоткињи, Царици сваке земаљске и надземаљске твари, 

Која си благоизволела да Црну Гору венчаш благословом Својим преко Своје 

чудотворне иконе зване „Савинска“ захвално химнодарје у умиљењу сада 

узносимо, а Ти, пошто имаш моћ непобедиву, закрили нас светлим омофором 

милости Своје да Ти кличемо: 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

ИКОС 1. 

 

Арханђео Гаврило Теби, Дјево, рече: „Зашто се устручаваш од мене, 

Владичице, јер се ја од Тебе свето устручавам и због Твоје надсерафимске 

чистоте се стидим и да погледам на Тебе“. Пред тајном о Теби уступа сваки 

ум и реч, макар они били и анђелски. Како да онда ми прославимо Тебе, 

Ризницу славе, и Твоју икону „Савинску“? Чуда од ње лебде изнад силе 
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слова, али шта ћемо принети Мајци Речи него реч. Зато те с Гаврилом 

песмама обасипамо: 

Радуј се, огњенообразна Колеснице Бога Логоса! 

Радуј се, Свето Одмориште Господара света! 

Радуј се, златна Кадионице невештаственога Жара! 

Радуј се, свештено Блистање безвечерњег Дана! 

Радуј се, жива Палато превечне Светлости! 

Радуј се, Доме Божје Премудрости! 

Радуј се, Божји Граде Цара над Царевима! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

КОНДАК 2. 

 

Гледајући Твој златогрли лик свако се испуњава весељем, Мајко Божја, јер 

родивши нам Бога Ти си на земљи насадила чисту и божанствену радост, 

неувелу и свагдарасцветалу, снажнију и од свеуништавајућег времена. Зато 

Сину Твоме богодолично као воштаницу прислужујемо песму: Алилуја! 

 

ИКОС 2. 

 

Ти си, Свепречиста Госпођо, богоздани Украс настао сједињењем свих 

видљивих и невидљивих лепота, јер је Творац у Теби сабрао оно што је 

разделио украшавајући све остало. Тако си постала Обитавалиште свих 

благодатних дарова Божјих и Образ сваке племенитости, јер оно што су од 

искони поседовали и Анђели и људи Ти си поседовала у свеукупности, тиме 

неизрециво преизобилујући. Због тога Те славимо овако: 

Радуј се, неорана Њиво, из Које нам Христос, Клас Живота, изниче! 

Радуј се, разумно Небо, Које Сунце Правде роди! 

Радуј се, божанствени Винограде, Који Грозд најкраснији одгаји! 

Радуј се, светли Облаче, Који нам Кишу нетрулежности даде! 

Радуј се, богомнасађени Врту, Који Цвет бесмртности изниче! 

Радуј се, тајанствена Миродржитељко, Која слаткомирисно Миро вариш! 
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Радуј се, истинити Сионе, Којег Бог Себи за Насеље изабра! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

КОНДАК 3. 

 

Давно млетачка војска науми да Твој манастир Савину с топовима ноћу 

сравни до темеља. Игуман с верним народом узе икону Твоју чудоточиву и 

до касно у ноћ литијама обилажаху око цркве, служећи молебан. Пред поноћ 

се деси невреме и гром погоди једну лађу док Млечани са другом побегоше. 

Као што си тада савински храм сачувала тако и сада чувај храмове наших 

душа, које хвалопоју: Алилуја!  

 

ИКОС 3. 

 

Вековима дивна знамења пројављујеш кроз Твоју свечасну икону, јер Ти 

постаде Управитељка неисцрпних ризница Божјих, не да би их сачувала за 

Себе него да би се читава васељена испунила благодаћу, јер зашто би се 

чувало богатство, које се не умањује. Стога нам изобилно и убудуће даривај 

та блага и учини нас пријемчивима да их примимо и да Ти говоримо: 

Радуј се, Поверенице превечног Савета Свесвете Тројице! 

Радуј се, Родитељко Христа, вечне Лепоте! 

Радуј се, Мајко ипостасне, тихе Светлости! 

Радуј се, неућутна Химно небеских Сила! 

Радуј се, Тајно недостижна људском уму! 

Радуј се, Украситељнице сабора Светих! 

Радуј се, Врху и Савршенство свега доброга! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

КОНДАК 4. 

 

Васцела твар не може изразити славу какава доликује Теби, јер ниједан 

духовни дар у овом веку нити икакво исхођење божанског просвећења у 
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будућем није могуће независно од Тебе. Чак и анђелски чинови, исто као и 

ми, захваљујући Теби постају причасници и додирују недодирљиву природу 

Божју. Њега зато химнохвалимо: Алилуја! 

 

ИКОС 4. 

 

Свецарујућа Дјево, Ти си Светиљка сваке божанске и врлинске светлости, 

Узвишена над узвишенима и одасвуд блисташ најсветлијим сјајем душе и 

тела, и зато нема речи, која ће достојно изразити Твоју богоблиставу лепоту 

нити језика, који ће набројати Твоја милосрђа учињена нама кроз Твоју икону 

„Савинску“, али ипак по дугу Ти плетемо ова разнолика песмопојања: 

Радуј се, духовни Источе Сунца словеснога! 

Радуј се, нерукотворена Скинијо Свецара! 

Радуј се, тајанствени Рају Дрвета Живота! 

Радуј се, несагорива Купино Огња божанства!  

Радуј се, најкраснија Шкољко Бисера скупоценог!  

Радуј се, запечаћени Изворе Воде бесмртности! 

Радуј се, преузвишени Престоле Сведржитеља! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

КОНДАК 5. 

 

Свети Николај Охридски и Жички, Балкански Златоуст, херувимски речито 

певаше овако: „ О, Боко, Ти убави перивоје свега српства, само си поезије 

достојан! Бог је премного мудрости утрошио, док је тебе створио“, али 

Творац свеколике лепоте, Који је највећа Лепота, само је Тебе одабрао Себи 

за Обитавалиште угодније од неба и неба над небесима. Њему вапимо: 

Алилуја!  

ИКОС 5. 

 

У дичној и поносној Боки, усред кипариса и маслина, крај Јадранског мора, 

Твој манастир, Дјево, бели се као лабуд, као целив неба спуштен на земљу, 
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као благодарна Богу у камену химна. Ту са мајчинском бригом све 

дочекујеш, а са благословим мајчинским испраћаш. Иако пребиваш у вишњој 

Митрополији, у Царству Божјем, с десне стране Богу, одакле на земљу 

исијаваш најбожанственија блистања, Ти ка нама брзо снисходиш и ближа си 

нам него крв срцу нашем, због чега Те китимо овим речима: 

Радуј се, светлоплодовито Дрво, Које нас храниш! 

Радуј се, сеновита Горо, Која нас од жеге греховне заклањаш! 

Радуј се, снежнобели Крине, Који нас зрацима чистоте обасјаваш! 

Радуј се, мисаони Ковчеже, Који нас од потопа адског огња спасаваш!  

Радуј се, незаходна Звездо, Која нам у ноћи страдања сијаш! 

Радуј се, богомдани Путу, Који к дверима спасења водиш! 

Радуј се, добромирисни Цвете, Који нам вечно цветање дарујеш! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

 

КОНДАК 6. 

 

И само сећање на Тебе, Пресвета Дјево, освећује оне што се Тебе опомињу, и 

само стремљење ка Теби ум озарује. Ти превазилазиш сваку границу похвале 

иако Ти не потребујеш похвалу од нас него ми потребујемо славу од Тебе док 

они који одају славу Теби, Мајци Славе, сами се не мање прослављају. Зато 

Сина Твога благосиљамо: Алилуја! 

 

ИКОС 6. 

 

Од самог детињства си небеским мислима одгајана и била си обдарена 

чудесном лепотом будућег Ти Сина. Једина Ти од свих људи од памтивека 

ниси имала никаквих недостатака. Зато си унапред од свих родова и одабрана 

да родиш у телу једног од Свете Тројице и да будеш вечноцветајући Изданак, 

из Кога је произишао неоскрнављени Цвет, Христос Бог наш, и подарио нам 

нетрулежност. Зато Те опевавамо овако:  

Радуј се, јер је сав свет створен за Тебе, а Ти за Сина Свога! 

Радуј се, јер се векови такмичише, који ће се твојим рођењем похвалити!  
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Радуј се, јер Надвременог Бога у времену роди! 

Радуј се, јер Место Несместивог постаде! 

Радуј се, јер се природа и време Тобом обнављају! 

Радуј се, јер си Ти Печат песама светих химнописаца! 

Радуј се, јер се покровом Твојим Црква к'о пресветлим венцем огрну! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

КОНДАК 7. 

 

Икона Твоја „Савинска“ показа нам се као нова бања Витезда, па чак је и у 

преимућству, јер она једном годишње даваше исцељење болнима док икона 

Твоја непрестано точи сваковрсна чуда и блиста богосветлећим сјајем 

Светога Духа. Зато величамо бескрајномоћну силу Божју: Алилуја! 

 

ИКОС 7. 

 

Живећи некада у јерусалимском храму, у Светињи над светињама, одевена у 

веру, премудрост и безмерно девство, имала си руководитеља у свештеном 

безмолвију. Предавши свој ум духовном ћутању постала си богоугодна 

Ризница најузвишенијег савршенства тајни Духа. Зато се посебно стараш о 

свима, који се у монашком чину подвизавају, бивајући њихова тајна 

Игуманија, учећи их забораву овоземљаског и да обраћају своје помисли ка 

бољем. Прими на уздарје њихов глас: 

Радуј се, умне светлости свечудна Царице! 

Радуј се, молитвеног тиховања Наставнице! 

Радуј се, валова сујетних помисли Укротитељнице! 

Радуј се, од греховних уза Узоразрешитељнице! 

Радуј се, красоте девствености Дародарилице! 

Радуј се, ка горњем Сиону Путеводитељнице! 

Радуј се, монашких обитељи Домостројитељнице! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 
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КОНДАК 8. 

 

Мајко Речи Божје, Ти си и Дародавка речи и непресушни извор разума 

точиш, зато моли Син Свога да нас дубином појмова ојача, тврђавом речи 

оснажи и да огради ум наш, јер Тебе, Ограду света, Свеблажена Богородице, 

хоћемо да похвалимо. Зато Богу саборно уздижемо молитву: Алилуја! 

 

ИКОС 8. 

 

Твоја свепречиста уста, Дјево, као царска ризница рекоше: „Ја сам са вама и 

нико не може против вас.“ Зато чувај и породице наше као домаћу Цркву. 

Измоли од Сина Свога да оне који су у часном браку утврди у међусобној 

љубави у свези мира, да сачува беспрекорном посетељу њихову, да их узвиси 

као кедре ливанске и чокот многолозни и да им пода у деци благодат и 

неувенљиви венац славе, те да би засијали као светила на небу у Господу 

Своме, долазећи увек на хододарје икони Твојој узвикујући: 

Радуј се, младих целомудрености најбоља Учитељко! 

Радуј се, чистих девојака особита Одгајатељко! 

Радуј се, намучених мајки тиха Увеселитељко! 

Радуј се, све деце невидљива Васпитатељко! 

Радуј се, супружанске верности строга Чуварко! 

Радуј се, часних бракова добра Усавршитељко! 

Радуј се, српске породице небеска Покровитељко! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

КОНДАК 9. 

 

Богоомолитвљени ум Цркве благовести трепет-тајну Твога порода, јер 

руменилом крви Твоје као царском порфиром одену се Бог Логос. Одени и 

нас, Дјево, у свадбено рухо светих врлина и учини да увек побеђујемо 

унутрашњом лепотом. О, Свелепото, Која оба света украшаваш, раскрили 

уста наша да из њих неућутно блиста реч: Алилуја! 
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ИКОС 9. 

  

Најречитији беседници умукоше видевши да нико ко би притекао икони 

Твојој „Савинској“ није од ње посрамљен отишао, већ прима дар од Тебе ако 

моли за добро, јер си Ти свих жалосних Радост. Окриље Твоје је лек духовни. 

Посредништвом Твојим се вода наших недаћа претвара у вино весеља и 

здравља. Са њива глади овога живота Ти нас ка Хлебу Живота враћаш. Пред 

Тобом, љубвеобилна Мајко наша, јецамо: 

Радуј се, звездана Тишино свих опхрваних! 

Радуј се, крепка Котво животном буром витланих! 

Радуј се, свештени Нектаре наших горчина! 

Радуј се, безболни Леку душа и тела! 

Радуј се, Росо покрова немоћних! 

Радуј се, благи Одморе трудбеника! 

Радуј се, непотрошиво Богатство сиротих! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

КОНДАК 10. 

 

Сва си Лепа, сва Блиска Богу, сва Град Бога живога, Којег запљускују валови 

благодатних дарова Духа, које и нама Ти раздајеш преко Своје иконе 

„Савинске“. Зато не знамо којим ћемо песменим похвалама њу увенчати, 

светлопрвочиста Дјево? Моли Сина Свога да се као Жар божанства дотакне и 

наших усана да би, очистивши се, сва пуноћа црквена велегласно ускликнула 

Богу: Алилуја! 

 

ИКОС 10. 

 

Свенеприкосновена Богородице, Ти постаде најмилије Чудо свих светова, јер 

нам у овој долини плача из Тебе засија Пролеће радости, Христос. Он је Сјај 

Очев и Одраз Његове вечности, Цар, Који пожелевши тајанствену красоту 

Твоју сави небеса и сиђе, и Бог, Који је постао човек да би човека учинио 
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богом. О Њему пева Сунце, Њега Месец слави. Ми због Њега Теби усред 

зиме песама као цвеће приносимо овакве благорадосне похвале: 

Радуј се, Изображење сваке оживотворене врлине! 

Радуј се, Ружо најсветлија девичанством! 

Радуј се, Реко пуна миомира Духа Светога! 

Радуј се, божанско Начело новога Израиља! 

Радуј се, Вече греха и Јутро благодати! 

Радуј се, Трпезо анђелског наслађивања! 

Радуј се, Венче сваке твари! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

КОНДАК 11. 

 

Ходите благоверни људи да химнама овенчамо Мајку Божју због Њеног 

чудотворног образа. Нека и ваздух огласи сијајући неизмерном светлошћу 

Твоје присуство међу нама. Нека се обрадују и хумови земни. Нека се оросе 

сладошћу брда и долине, јер је сама Царица небеска преко своје иконе 

невидљиво дошла онима, који Богу као кађење узносе: Алилуја! 

 

ИКОС 11. 

 

Светлија од јутра икона Твоја „Савинска“ одгони греховну таму свима, који 

јој се с љубављу поклањају примајући духовно орошење. Њоме си, Дјево, 

Црну Гору као Свету Гору осветила и онебесила. Син Твој је род наш српски 

Теби поклонио, а све наше земље су Теби завештане. Ни небо није тако 

озвездано као наша земља храмовима у Твоју част међу којима манастир 

Савина блиста као лучоноша светосавске просвете. Зато сложно сабрани као 

најлепши венац за Твоју икону Тебе овако песмославимо:  

Радуј се, Бедеме непостидни светосавске Цркве! 

Радуј се, победни Венче српских мученика! 

Радуј се, Заштитнице српског рода кроза све векове! 

Радуј се, недремана Старатељко Црне Горе! 



 ~ 10 ~ 
 

Радуј се, необорива Стено наших војника у биткама! 

Радуј се, бокешко Врело сваког благослова! 

Радуј се, Ризницо нашег васкрсења! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 

 

КОНДАК 12. 

 

Царицом тишине називамо Тебе, Дјево, јер Ти вишњим миром медиш срца 

наша и Својом кадифеном руком све бродоломне у мору живота водиш. Ти 

си цветна планинска Свежина свима, који страдају од пламена страсти. О, 

Висино, песми недолетна и Дубино, и анђелским очима недогледна, Твоме 

Сину сви светови брује: Алилуја! 

 

ИКОС 12. 

 

Опевајући чудеса од Твоје иконе „Савинске“ ми Те, Богоблагодатна, молимо: 

прими ову жртву речи наших, о Храме Божји, Којега духовни Соломон и 

Мироначалник, Христос, начини и у Њега се усели. Нека тако Он исти буде и 

Усељеник храмова наших срца. Теби, Свеуважена, убрасмо ову поетску 

руковет:    

Радуј се, духовна Клешта, Која као Жеравицу Сина Божјег поне!  

Радуј се, одушевљено Руно на Које Он нечујно као Роса доброте сиђе! 

Радуј се, Свећњаче, Који Огањ богопознања свима донесе! 

Радуј се, златни Кивоте, Који Законодавца прими! 

Радуј се, светлоносна Ложнице из Које Женик произиђе! 

Радуј се, светозарна Урно за небески Хлеб уготовљена! 

Радуј се, жива Књиго Речју Божјом благоукрашена! 

Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи! 
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КОНДАК 13. 

 

О, Најопеванија Мати Божја, Савинска Брзопомоћнице, погледај на нас 

Твојим васкрситељним оком и на оне, који поштују икону Твоју излиј обиље 

љубави Божје и уздигни к Себи као истинском Сунцу великих благодати, јер 

Ти си, Дјево, као дрво маслине, усађено крај потока Духа, достигла врх тајни 

Божјих и донела нам неизрециви Плод, Христа Бога нашега. Ко од њега једе 

не умире. Зато Му све пева: Алилуја! 

 

МОЛИТВА 

 

О, Пресвета Дјево Богородице, прими молбе нас грешних, но који Те жарко 

љубимо и поштујемо, и Тебе као сигурни Залог спасења имамо. Ти си Узрок 

и оних благослова роду нашем што пре Тебе беху, па нам зато буди и 

Посредница садашњих и Заступница вечних, јер си Ти нама на небесима 

уготовљени Источник наде. Сами себе и једни друге и сав живот свој Теби 

предајемо. Ти једина знаш шта је нама потребно и зато нам даруј оно што ми 

сами ни искати не умемо. Буди свима све. Руководи нас мирноме 

пристаништу Божанске воље, љубав к Сину Твоме разгори, благоугодан 

Њему живот наш учини и удостој нас будућег блаженства и слатког обасјања 

од Оваплоћенога од Тебе Бога Логоса, са Којим беспочетном Оцу, са 

Свесветим и Животворним Духом Његовим, нека је слава, част и 

великолепност, сада и увек и у векове векова. Амин.  

 

                                                     
 

 

О Ваведењу Пресвете Богородице 

2020. лета Господњег 

у Крушевцу 

 

Вукосав Илић 


